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Някои размисли по  патриотичното възпитание на 
румънските деца преди сто и повече години

В дни, когато по повод юби-
лейни или кръгли годишнини 
от исторически събития със 
съдбовна значимост за бъ-
днините на балканските на-
роди, обръщаме взор назад, 
за да прочетем по-внимател-
но страниците от миналото, 
интровертният поглед към 
действията на собствения 
ни елит е задължителен. 
Това важи – разбира се – не 
само за нас, българите. Като 
принцип, то би следвало 
да има валидност, както за 
балканските ни съседи, така 
и за външнополитическите 
действия на т.нар. Велики 
сили. С особена сила този 
принцип важи, когато отбе-
лязваме вековни годишнини 
от двете Балкански войни и 
от събития, радикално про-
менили целия свят, не само 
до края на ХХ в., но и до 
наши дни. Най-често тези съ-
бития маркираме с обобща-
ващия етикет Първа световна 
война, без да забравяме, че 
нейният генезис бе преди 
всичко тук, на Балканите. Би 
следвало историци-профе-
сионалисти, вече свободни от 
политическите гравитации 
на миналото, взаимно да ог-
ледат „под лупа” действията 
на отдавна отишлите си от 
света поколения и в едине-
ние помежду си да разкрият 
подводните рифове, някога 
довели до различни беди бал-
канските народи.
Материалът, предлаган в на-
стоящата статия, би могъл да 
поразчисти наслоенията, по-
крили с патината на времето 
поводите и причините около 
българо-румънския военен 
конфликт от 1916-1918 г., 
превърнал двата съседни на-
рода, не без „съдействието” 
и на някои Европейски сили, 
в ненавиждащи се врагове 
задълго. И това – въпреки 
общата им цивилизацион-
на идентичност с източното 
православие. Така както се 
получава в отношенията и 
със сърби, черногорци, гър-
ци, руси !... Ала прекаленото 
балканизирано, партикула-
рен тип, мислене не среща 
обструкция или балансираща 
гъвкавост от страна на отго-
ворните фактори на Европей-
ските сили и на Русия, за да 
се стигне дотам, ексвоенно-
морският британски минис-
тър Уинстън Чърчил (1876-
1965 г.) да признае в края на 
1915 г., че дипломацията на 
Великобритания, Франция 
и Русия е „успяла” да стори 
невъзможното – българите да 
воюват заедно с турци срещу 
русите. Усилията на общест-
веници, военни или експо-
литици, доскоро подкрепяли 
Балканския съюз, да внесат 
рационализъм  сред държав-
ниците на взаимно следя-
щите се балкански страни, 
се сблъскват с ескалиращ 

тесногръд 
н а ц и о н а -
лизъм, взел 
ч уд о вищ -
ни форми 
във всички 
балкански 
страни. И 
ако за по-
бедената и 
п р и з н а л а 
чрез Бу-
курещкия 
мирен до-
говор пора-
жението си 
във Втора-
та балкан-
ска война 
България , 
реваншист-
кият тип 

настроения трудно могат да 
се квалифицират до 1915 г. 
като историческа аномалия, 
не така стоят нещата със 
страните-победителки. Сред 
тях с особена сила се откро-
ява Кралство Румъния, което 
през 1913 г. без никакви во-
енни победи над нападнатата 
своя южна съседка, успява 
пред пасивния взор на дипло-
матите на Европейските сили 
и Русия, да разшири терито-
рията си за сметка на Бъл-
гария. При това пред света 
еносисът на Южна Добруджа 
със Силистра се представя с 
европейския етикет за опаз-
ване на балканското равно-
весие. Веднага след военната 
кампания срещу България,  
в Кралството започва дема-
гогска манипулация на об-
щественото съзнание, имаща 
плахи импулси от по-рано, но 
след 28 юли 1913 г. съзряла 
до фазата на цинизъм. Цини-
змът се заключава в това, че 
обект на „промиване на мо-
зъците” стават още в лятото 
на 1913-та най-младите поко-
ления на Кралството – тези, 
които са съвременници на 
близкото минало.
В „Читанка за III-о градско от-
деление”, съставена именно 
тогава от авторски колектив и 
одобрена от Министерството 
на народното просвещение 
и вероизповеданията в Буку-
рещ, се извежда специален 
урок на тема „Букурещкият 
мир”. Вероятно с цел да по-
вишат градуса на национа-
лизма сред подрастващите 
румънски ученици авторите 
записват, спекулирайки с ис-
торическите факти следното: 
„Като победиха турците при 
Гривица и Плевен, ромъните 
[така е в текста и в следващи-
те цитати – К.К.] освободиха 
българите от тежко робство и 
им създадоха държава. Бъл-
гарите обаче, като забравиха 
бърже доброто, което им на-
правихме, щом се позасили-
ха, започнаха да враждуват с 
нас и да аспирират за Добру-
джа, дадена нам по Берлин-
ския договор”. Както е добре 
известно, румънските войски 
воюват наистина героично 
под руско командване в бое-
вете край Гривица и Плевен 
през 1877 г. и допринасят за 
българското освобождение, 
но не те създават българската 
държава. Не са и българите 
тези, които са започнали да 
враждуват с румънската дър-
жава, а първите напрежения 
заради „Араб табия” край 
Силистра между Княжество 
България и Кралство Румъ-
ния се провокират от румън-
ските власти. А за „дадената” 
„по Берлинския конгрес” на 
северната ни съседка Доб-
руджа, България не е предя-
вявала особени аспирации, 
защото е считала, че това „да-

ване” е станало главно по во-
лята на самодържавна Русия. 
Всъщност румънската държа-
ва до войните винаги е водела  
една ескалиращо-дебългари-
заторска политика в ущърб 
на местното севернодобру-
джанско население, като по-
степенно е изтласквала от 
образованието българските 
учители и учебници, а от 
черквите – българските све-
щеници. При това асимила-
торската си политика винаги 
е представяла като атрибут на 
своята балансиращата роля 
в международните отноше-
ния, понеже е блюстител на 
равновесието по решение на 
Берлинския конгрес (1878 г.) 
За румънския държавен елит 
намаляване вниманието към 
Банат и Трансилвания почва 
да се компенсира с повишен 
интерес към земите южно от 
линията Силистра – Манга-
лия. Но самооблъщавайки се 
с реномето на европейски по-
литици, този елит полага уси-
лия да представи пред света 
и най-плахите действия на 
севернодобруджанската бъл-
гарска интелигенция срещу 
ескалиращия румънизъм като 
изява на експанзия от страна 
на Княжеството.
По-нататък в урока за Бу-
курещкия мир румънски-
те автори на читанката, 
които най-вероятно са и 
учители в началния курс 
(Г.Н.Костинеску, Г.Стойнеску, 
Й.Чоранеску и др.), отбеляз-
ват, че през 1912 г., подпо-
могнати от сърбите, гърците 
и черногорците, българите 
тръгнали на война срещу тур-
ците и ги били „тежко”. След 
тия „неочаквани победи” 
българите станали „твърде 
надменни” и започнали да 
заплашват румъните, че ще 
вземат и тяхната земя.  
Тук четиримата съставите-
ли на читанката надминават 
себе си, защото в подкрепа 
на тяхното твърдение няма 
ни един исторически факт. 
Тъкмо обратно – с претенции 
за териториални компенса-
ции от страна на Царство 
България румънската страна 
излиза заради своя неутрали-
тет още през октомври 1912 
г., без да има срещу себе си 
каквито и да било българ-
ски заплахи. За предаването 
на Силистра по решение на 
Петербургската конферен-
ция (26 апр.1913 г.) и за на-
растването на румънските 
териториални претенции не 
става дума. Вместо това, на 
румънските деца се втълпя-
ва,  че „крал Карол като видя 
с какви съседи има работа, 
повика ромъните на оръжие. 
И ромъните, като послушаха 
гласа на великия крал, скочи-
ха от всички страни – от села 
и градове, за да изпълнят све-
щения си дълг към Отечест-
вото. В няколко дни нашата 
войска беше готова за война и 
500 000 юнаци минаха Дунав 
под командата на княз Ферди-
нанд. В четири дни те завла-
дяха почти цяла България”. 
Вероятно с цел да повдигнат 
по-високо патриотичния гра-
дус на румънските деца и да 
унизят „надменните” бълга-
ри, по-нататък авторите на 
учебника информират, че 
„изплашени от бързината и 
въодушевлението на румън-
ската войска, българите не 
посмяха дори да се сражават 
с нас и поискаха мир. Мирът 
се сключи в Букурещ на 28 
юлий 1913 г. Букурещкият 
мир увеличи държавата ни с 
още два окръга – Доростол-
ски и Калиакренски”. 

Че българската армия през 
това време е по фронтовете 
срещу гърци и сърби и че във 
вътрешността на България 
няма и една по-голяма орга-
низирана войскова единица, 
която да се противопостави 
на устремно напредващите 
към София през Североза-
падна България, преситени 
от пиршества с български 
продукти от селата румън-
ски солдати, за всичко това 
не става дума. В името на 
коректността трябва да се 
признае и друго: че в урока 
се игнорират някои момен-
ти на доброволно предаване 
на български войници (гр.
Фердинанд, 7 юли 1913 г.) из 
средите на разбунтувалите се 
от 9 пех.дивизия 33-и и 34-и 
полкове, при даване на клет-
ва, че няма да воюват срещу 
румънската армия; че е пре-
мълчано и пленяването на 
генерал Р.Сираков и т.н.
Темите за типичните агре-
сивност, коварство и непри-
знателност на „българите” 
са сърцевина на няколко 
урока и две години по-късно 
(1915 г.) в същия вид учебно 
помагáло. За да има някаква 
балансираност в разоблича-
ването на близките врагове на 
румънската нация, в читанка-
та вече не са пощадени, ни 
австрийски немци („австрий-
ците”), ни маджари, които са 
представени пред румънски-
те деца от IV-то отделение 
като етнос „от същото племе, 
както и българите”. Специ-
алният урок за Букурещкия 
мир повтаря в основни линии 
оценките от 1913 г., ала ре-
дом с това сега са вмъкнати и 
нови акценти. На децата в Ру-
мъния се втълпява, че „в 1912 
г. българите, подпомогнати 
от сърбите, гърците и черно-
горците, тръгнаха на война 
срещу турците, биха ги и им 
взеха почти цялата държава. 
Опиянени от успеха си, бъл-
гарите сега ни заплашваха 
още по-силно, че ще ни взе-
мат Добруджа”. Увлечени до 
крайност в  антибългарската  
риторика, вероятно поради 
първоначалното несъгласие 
на България да отстъпи на 
северната си съседка град 
Силистра, и сякаш за да 
оправдаят временното ко-
алиране на родината си със 
Сърбия, авторите на читан-
ката продължават изложе-
нието така: „ Нещо повече:  
те [българите – К.К.] влязо-
ха дори във война със свои-
те съюзници, със сърбите, 
защото искаха да ги онепра-
вдаят при подялбата на тур-
ските земи, за да увеличат 
колкото е възможно повече 
държавата си и да станат 
едно царство, което ще за-
страшава съседите си”. От 
изложеното, младото поко-
ление на Кралството трябва 
да разбере колко лош народ 
са тези българи, щом взели 
на турците „почти цялата 
държава”, а при подялбата 
на турските земи искали да 
ощетят сърбите. Отгоре на 
това проявявали апетит към 
завземането и на Добруджа 
от румънската държава. За 
Македония и доминиращия 
там български етнос, мирно 
съжителстващ с куцовласи-
те, няма и ред… Чрез подо-
бен род обяснения се отваря 
възможността за оправдава-
не и на румънската агресия 
на юг от 1913 г.- Като видял 
всичко това крал Карол по-
викал „румъните на оръжие 
в 1913 г… В няколко дни се 
събра една войска от 500 000 
юнаци, които бяха изпрате-

Калчо К.Калчев - проф. д и н
ни отвъд Дунав под команд-
ването на принц Фердинанд 
– престолонаследника”.
Националпатриотичният 
апотеоз в темата за Буку-
рещкия мир обаче тепърва 
предстои. Защото на бъде-
щите „нови римляни”  (т.е. 
на внуците на бившите 
власи и молдовани – К.К.) 
се втълпява следното: „В 
четири дни сáмо, тази вой-
ска от юнаци завладя почти 
цяла България. Остана мал-
ко път до София. Вкаменени 
от бързината и въодушевле-
нието, с което се повдигнаха 
ромъните, българите дори 
не посмяха да им се опрат 
и поискаха мир, който се 
сключи на 28 юли 1913 г. На 
тоя мир, покрай българите 
и ромъните, участваха още 
сърби, гърци и черногорци, 
на които се дадоха турските 
земи, които алчните българи 
искаха да заграбят. Чрез Бу-
курещкия мир ни се увеличи 
държавата с още два окръ-
га – Доростолски и Кали-
акренски”. Удовлетворени 
сякаш от анатемосването 
на „коварните” свои южни 
съседи, от които била отне-
та доскорошната българска 
Южна Добруджа, авторите 
на читанката стигат и до 
същината на румънския па-
тологичен национализъм, 
признавайки: „Така ние 
завладяхме земите, които 
следваше да бъдат наши 
още в 1878 г. Денят 28 юли 
1913 г. е един от великите 
дни на ромънското племе, 
защото тогава показахме 
нашата сила и доброта на 
едни надменни съседи и 
сполучихме да донесем мир 
между балканските народи. 
Тези непризнателни хора  
[тук отново се има предвид 
българският народ – К.К.], 
като забравиха, че сме про-
ливали кръвта си за тях, 
търсеха непрестанно случай 
да турят ръка и върху двата 
наши окръга Кюстенджан-
ски и Тулчански.  Те не ис-
каха да знаят, че Добруджа 
е земя на ромънските пра-
деди, че за нея преди 400 
години е воювал Мирчо и 
че – следователно – право-
то за владение върху тази 
земя е сáмо на ромъните”. 
Така открито, ясно и откро-
вено румънският агресивен 
хегемонизъм в учебникар-
ска литература едва ли е 
бил разкриван. От елемен-
тарния и разбираем стил и 
език младите поколения на 
Кралството са длъжни да 
разберат, че Добруджа тряб-
ва да си остане румънска 
земя. Някогашните резерви 
към замислите и решенията 
от Берлин (1878 г.), когато 
румънските държавници се 
противопоставят на еноси-
са на Добруджа, отдавна са 
забравени. Новите поколе-
ния румънски политици в 
началото на ХХ в. не страдат 
от демографски скрупули, 
затова и автори на учебници 
като указаните, назовават 
с истинското понятие от-
късването на Ю.Добруджа 
от територията на Царство 
България.  Станалото през 
лятото на 1913 г. е наистина 
завладяване, без  съобразя-
ване с етнодемографския 
фактор. От изложеното не 
става много ясно защо е по-
зоваването върху „подвига” 
на Мирчо Стари да владее 
Добруджа. Ала истината е, 
че след като веднъж той я е 
завладял, се вижда прину-
ден след битката при Ровине 
(1395 г.) да я предаде на тур-

ския султан, и макар и след 
време с помощта на Си-
гизмунд и Владислав Ягело 
да си я е възвърнал, след 
1418 г. някогашната ЗЕМЯ 
НА Добротица и Иванко 
(„третата България”- според 
Х.Шилтбергер)  вече е загу-
бена като влашка територия.
Подтици към активиране на 
румънския национализъм 
чрез унизително отношение 
към южните съседи в този 
същия учебник може да се 
видят по-ярко още в няколко 
урока. Достатъчно е да вни-
кнем в съдържанието, дори 
само на отделни фрагменти, 
за да можем да си обясним 
онази невиждана енергия и 
неистов ентусиазъм, с който 
българските войски започ-
ват антирумънската военна 
кампания през септември 
1916 г. Защото тезите, идеи-
те, постановките, застъпени 
в учебникарската с нацио-
нално-патриотичен заряд 
литература,  със сигурност 
не ще да са били секрет за 
българските разузнавателни 
служби.  Можем само да си 
представяме с какви реак-
ции ще да са били посреща-
ни оценките на четиримата 
съставители на читанката в 
урока „Гласът на Отечест-
вото”, когато като автори се 
възхищават на майсторски 
направените през Дунава 
понтонни мостове. На де-
цата обаче се внушава още 
нещо, което няма как да не 
поражда гняв сред българ-
ските патриоти: „Стотици 
хиляди юнаци се разляха по 
неприятелската земя. Кой 
може да се противи на на-
шата сила?” – се питат чети-
римата автори.  И макар да 
знаят историческата истина, 
че 500-хилядната румънска  
армия не е воювала истин-
ски през лятото на 1913 г. 
срещу организирана българ-
ска войска, те стигат до една 
нарцистична кулминация, 
записвайки по-нататък, че 
села, градове и крепости в 
България се подчинявали  и 
„вражеските войски” прек-
ланяли  „челата си пред ром-
ънските войски”.
А в урока за новия (от 
септември 1914 г.) държа-
вен глава крал Фердинанд 
(1914-1927 г.) съставителите 
на читанката, поувлекли се 
в панегиричния тон на глав-
нокомандващия на 500 000 
армия през лятото на 1913 г. 
записват следното: „Под не-
говото мъдро водителство, 
тази голяма войска завладя за 
няколко дни цяла България, 
удиви целия свят, изплаши 
българите, които враждуваха 
с нас и въодушеви и изпълни 
с гордост ромъните. Българи-
те толкова много се разтре-
пераха, че не посмяха да се 
срещат с нас и поискаха мир, 
който се сключи в Букурещ” .
Абсолютна грандомания, 
както и атавистичен, и в 
някаква мяра, уродлив на-
ционализъм лъха и от урока 
за „Ромъно-българската им-
перия”. В него се прокарва 
тезата, че под властта на Ви-
зантия българите са живеели 
твърде тежко и били „като 
роби”. Но от това робство 
те се отървали с помощта 
на… ромъните.  Това станало 
така: „Ромънските овчари от 
Балканите въстанаха против 
един византийски импера-
тор, който бе поставил тежки 
данъци върху добитъка им. 
Командвани от двама юначни 
братя Петру и Асян, ромъни-
те бùха ужасно няколко пъти 
византийските войски и ста-

наха независими. По-късно 
те се съединиха с българите и 
създадоха една силна държа-
ва, наречена Ромъно-българ-
ска империя”. Така повече от 
спорната тема относно етни-
ческия произход на първите 
Асеневци се превръща в база 
за активни спекулации относ-
но тезата за някаква мнима 
румъно-българска държава, в 
която българите играят – раз-
бира се ! – подчинена роля.
Двама от посочените ав-
тори (Г.Стойнеску и 
Н.Николаеску) са съставите-
ли и на учебник по география 
за III-то градско отделение. 
Прави впечатление, че в уро-
ка за „Македония” те също 
се проявяват като ревност-
ни румънски патриотари. В 
него те изрично записват, че 
населението на Македония 
било 1 800 000 души, но по-
голямата част от него било 
„ромъни”, после на второ 
място като народ се посочват 
гърците, а на трето – бълга-
рите. По-нататък, без указва-
не на точната численост, се 
посочват сърбите и турците. 
Сред най-главните градове 
на Македония най-напред 
се посочва гр.Битоля, който 
бил населен в по-голямата си 
част от „ромъни” – затова и в 
града имало една румънска 
гимназия. За доминиращото 
добросъседство между маке-
донските българи и куцовла-
сите /арумъните/  не става 
дума.
XXX
От всичко обобщено и на-
кратко изложено в един ста-
тиен материал, можем да 
обясним в значителна степен 
емоционалните фактори, пре-
допределили крайната актив-
ност на българската армия 
във войната срещу Румъния: 
сред мнозинството от бъл-
гарската общественост, a не 
само сред офицерството, ру-
мънското патриотарство от 
типа на това в учебниците не 
остава секрет. Именно пора-
ди това войната с Кралството 
се подема като освободителна 
война за Добруджа. Явно не-
подготвеният в историческо 
отношение български поли-
тически елит от либералните 
партии пропуска през лятото 
на 1915 г. при подписването 
на договорите с Централни-
те сили и с Турция да пре-
дяви български претенции за 
цяла Добруджа. Поради това 
през 1917-1918 г. се стига до 
Кондоминиума. А от него 
до тоталното румънско зав-
ладяване, след поражението 
на България през септември 
1918 г., „разстоянието” не е 
голямо. Българските войници 
обаче воюват срещу Румъния 
заради Добруджа, с ясното 
съзнание, че макар и да не 
са принадлежали към наши-
те „съюзници-разбойници”, 
румънците са изиграли най-
подлата роля за българския 
погром през 1913 г. И макар и 
да се дистанцира от крайните 
жигосващи слова на Кирил 
Христов от 1915 г. („Убивай! 
Не жали! Муши, сечи, коли 
!”), обикновеният трудов бъл-
гарин от селото и града, об-
лечен във войнишки шинел, 
вярва  искрено, че „добру-
джанският край” отново тряб-
ва да бъде „наш земен рай”. 
И поради това воюва с ярост 
и ентусиазъм, както срещу 
румъни, така и срещу руси, 
сърби и хървати – съюзници 
на грабителската румънска 
държава, която не след дълго, 
ще започне епична „битка” 
на дипломатическата маса за 
„Romania Mare”. 
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